INSTALACE - INSTALLATION

INSTALACE A BEZPEČNÉ INSTRUKCE
INSTALLATION & SAFETY INSTRUCTIONS
Aktivní jímač se včasnou emisí výboje

INSTALACE - INSTALLATION

UPEVNĚNÍ ELEKTROD
ELECTRODES FIXING

UPEVNĚNÍ NA
STOŽÁŘ
FIXING ON MAST

Early Streamer Emission Lightning Conductor
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Mini 60 N.m

OPATŘENÍ - PRECAUTION
4
Upozornění: S tímto výrobkem je třeba zacházet opatrně kvůli
ostrým hranám, aby nedošlo ke zranění.
Caution: th is product must be h andled with care due to its
sharp edges that could cause injury.

Mini 2 N.m
Maxi 2.5 N.m

ZÁRUKA - WARRANTY

POKYNY K INSTALACI - INSTALLATION GUIDELINES

Záruční list Prevectron®3 je dostupný na stránkách
www.indelec.com
Název modelu a sériové číslo je potřebné pro přihlášení na
internetové stránky.
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The Prevectron3® certificate of warranty must be downloaded on
www.indelec.com.
Have th e air terminal model name and serial number available
prior to log on the website.
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1 Prevectron 3 by měl být umístěn alespoň 2 metry nad všemi body
chráněné konstrukce.

1 The Prevectron3® should be fixed at least 2 meters above any
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zemnící soustavou.

2 Ensure a perfect electrical continuity between the
Prevectron3® and its earthing terminations.

3 Odpor zemnící soustavy musí být nižší než 10Ω. Odpor by měl být
měřen na zemnící soustavě.
3 The resistance of the earthing terminations must be below 10Ω.
The resistance should be measured on the earthing termination
insulated from any other component.
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Tento dokument může být upraven bez upozornění.
Aktualizované informace na www.indelec.com.

2 Zaručují dokonalé elektrické propojení mezi Prevectron 3® a jeho

www.indelec.com
Pro více detailů k instalaci se obratně na NF C 17 102:2011
For more details installation guidelines, refer to NF C 17 102:2011

